Grupė: Geniukai
Laikotarpis: 2020-05-18–2020-05-22
Tema/Idėja:
TIK TAK, TIK TAK LAIKRODUKAS TIKSI.
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, skaičiavimas, meninė raiška,
mokėjimas mokytis, savivoka.
Amžius:
4-5
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Supažindinti su laiko sąvokomis - sekundė, minutė, valanda, para, su laikrodžių
įvairove. sudominti vaikus džiugia kūrybine veikla, suvokiant laiko tėkmę,
patenkinti norą pažinti laikrodį. Supažindinti su eilėraštuku apie laikrodį.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Vaikai skirs ir gebės pavadinti laiko sąvokas, suvoks, kad laikas nesustoja,
negalima laiko atsukti atgal, įtvirtins skaičius iki 12, deklamuos eilėraštuką, gebės
pasigaminti laikrodį ir su juo žaisti, mins mįsles. Vaikai susipažins su laikrodžių
įvairove.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil
. Veiklos pavadinimas
nr.

Vaiko
pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį
rezultatą

Priemonės

1

Laikrodžių įvairovė.

Vaikai stebės
laikrodžius, jų
įvairovę, jiems
kils noras
pažinti laikrodį.

enciklopedija, vaikiėkos knygelės, informacinės
technologijos

2

Tyrinėjimas ,,Pažink
laikrodžio veidą''

Vaikai
https://www.youtube.com/watch?v=JM4ZT3Iq
susipažins su
hFs
laikrodžio
rodyklėmis,
skaičiais
laikrodyje,
gebės
pavadinti, kokia
rodyklė rodo
valandas, kokia
- minutes.

3

Pažintis su
valandomis.

Pastebės
rodyklių
judėjimą,
pradės suprasti
valandas
laikrodyje,
supras laiko
tėkmę.

informacinės technologijos
https://www.youtube.com/watch?v=HbFRAfMz
IC0

https://www.youtube.com/watch?v=Bp_0n8Mz
D4s

4

Dainelės apie
laikroduką
klausymas.Improvizacij
a.

Vaikai gaus
daug teigiamų
emocijų.sugalv
os dainelei
judesius.

https://www.youtube.com/watch?v=k61Ixt2yG
HM

5

Žaislinio laikrodžio
gamyba.

Įvairiomis
meninės
išraiškos
priemonėmis
pasigamins
laikrodį, juo
žaisdamas
prisimins
skaičius iki 12

meninės raiškos priemonės.

6

Susipažinimas su
eilėraščiu apie
laikroduką.

Gebės
padeklamuoti
eilėraštuką,
aiškiai tars
žodžius.

LAIKRODUKAS Laikrodėli, tiku taku, Ką tava
rodyklė sako. Nepavargdamas eini, Dieną naktį
tu budi. Visą rytą, visą dieną Mums rikiuoji
darbelius, Vakare migdai kiekvieną Ir skaičiuoji
sapnelius.

7

Meninė veikla

Vaikai pieš,
Įvairios raiškos priemonės
lipdys, aplikuos,
konstruos
laikrodžius.

8

Užduotėlės ,,Zuikis''
,,Laikrodis''

Vaikai atliks
užduotėles,
įtvirtins savo
žinias apie
laikrodžio
struktūrą,
veikimą,
skaičius.

9

K.Kasparavičiaus
pasaka ,,Sieninis
laikrodis''

Gebės klausytis sarkele.lt nuotolinis ugdymas
pasakos, išsakys
savo mintis,

sarkele.lt nuotolinis ugdymas

gaus teigiamų
emocijų.
10 Mįslių minimas.

Vaikai gebės
įminti mįsles,
džiaugsis .

,,Dieną naktį trepsi, eina, o nuo vietos
nenueina'' ,,Einu einu, bet vis vietoj'' ,,Be rankų,
be kojų, o širdia vis tiek muša'' ,,Nevalgo,
negeria, o vis gyvas''

11 Žaidimas - pasakėlė
,,Laikrodukas ir
voriukas''

Vaikai pažins
laikrodžio
skaičius,
prisimins ir
pavadins
skaičius, gaus
teigiamų
emocijų.

https://www.youtube.com/watch?v=36q18Zcw
5dA

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Tėveliai ir vyresni šeimos nariai namuose padeda vaikams atlikti veiklas, taiso
vaikų kalbą, išklauso, smagiai leidžia laiką.
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai:
Sukūrė:
2020-05-13 15:42:05 Rima Bulotaitė
Atnaujino:
2020-05-14 19:03:03 Eglė Kapustavičienė
Žiūrėti senesnius duomenis (2020-05-14 13:37:38)
Autorius:
Rima Bulotaitė

